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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 6.2 og 6.3.
2. Godkendelse af referat
Referatet af 23. november 2017 blev godkendt.
3. Meddelelser
a) Studienævnsformanden startede med at byde velkommen til årets
sidste møde i studienævnet. Formanden orienterede herefter om valg
til studienævnet 2017, hvor det blandt studenterrepræsentanterne kom
til kampvalg. Den 11. januar 2018 skal studienævnet for Cand. negot.studier konstitueres ved at studieleder, studienævnsformand og
næstformand udpeges og senest den 31. januar 2018 indstilles til
godkendelse hos dekanen. Der vil blive serveret en frokost i
forbindelse med det konstituerende møde.
b)

Studienævnsformanden oplyste, at Negot.-studiet alligevel ikke
kommer til at indgå i pilotprojektet omkring Akademisk skriftlighed,
sådan som det blev drøftet på forrige studienævnsmøde.
Koordinatoren for pilotprojektet har meddelt nævnsformanden, at
studienævnets krav om, at det er projektet selv, der skal stille med
skrivevejledere, ikke kan imødekommes. Grunden hertil er, at det
ifølge koordinatoren vil være i modstrid med selve projektets idé om en
faglig skrivevejledning.

c)

Der er kommet ny procedure for behandling af ansøgning om skift af
fag, når der er forbrugte forsøg. Studienævnsformanden oplyste, at
studienævnene ikke har hjemmel til at behandle sådanne ansøgninger,
der fremover skal videresendes til behandling hos Styrelsen for
Forskning og Uddannelse.
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d)

Studienævnsformanden oplyste, at digitale eksamensbeviser fra 1.
januar 2018 sættes i drift. Det betyder, at de studerende ikke længere
vil modtage en papirudgave af deres eksamensbevis, der i stedet
udelukkende vil blive udstedt i digitalt format og overleveret til
dimittenden via Den Digitale bevispostkasse. Formanden synes, det er
en ærgerlig udvikling, og vil undersøge, hvorvidt det er muligt for
Negot.-studerende også at få udstedt deres eksamensbevis på papir.
Studiesekretær Anne Traun Ulriksen oplyste hertil, at dette godt kan
lade sig gøre, men at der er en ekspeditionstid på ca. 14 dage, hvorfor
eksamensbeviserne ikke kan nå at blive klar til dimissionsreceptionen
pga. specialeforsvaret. Formanden spurgte ind til hvad de øvrige
medlemmer af studienævnet mente omkring udstedelsen af et
eksamensbevis i papirformat, der evt. kan eftersendes. Et samlet
studienævn fandt, at det er en god idé, idet der er noget specielt ved at
have et eksamensbevis i papirformat. Formanden oplyste, at hun vil gå
videre hermed.

e) Studienævnsformanden orienterede nævnet om, at hun netop har
deltaget i et uddannelsesrådsmøde, der omhandlede forslag til til- og
fravalg, herunder universitetets økonomi og Humanioras økonomiske
udfordringer, der skyldes faldende uddannelsesindtægter som følge af
dimensioneringen samt de besparelser, som universitetet er blevet
pålagt af Folketinget. Forskellige idéer til konkrete besparelser, f.eks.
holdsammenlægning, blev drøftet på mødet. Formanden fandt det
udfordrende, at diskutere forslag til besparelser på nuværende
tidspunkt, hvor der ikke er konkrete beviser for, men derimod alene
prognoser for studiernes indtægter de kommende år, idet disse
baserer sig på et skøn over hvor mange studerende, der optages frem
mod 2021. Derudover så er det svært at blive ved med at drøfte
besparelser på uddannelsesområdet. Allerede nu skæres der i
forskningen, og fortsætter besparelserne vil det i sidste ende medføre
en forringelse af uddannelsernes kvalitet - ikke bare af forskningen,
men også af undervisningen. På uddannelsesrådsmødet var der blevet
spurgt ind til, hvorvidt man havde forslag til besparelser på øvrige
områder, der ikke direkte involverede studierne og de studerende.
Hertil havde nævnsformanden selv forslået, at en tilpasning på
Humanioras studievejledning kunne overvejes. De faglige vejledere på
negot. gør et godt arbejde, er involveret lokalt i studierne, hvor de har
kontakt med de studerende på en anden måde end de centrale
vejledere kan have. En mindre tilpasning i Humanioras
studievejledning vil derfor ikke få særlige negative konsekvenser for
studiet, og vil medføre en betragtelig økonomisk besparelse.
Efter formandens beretning om uddannelsesrådsmødet begyndte
nævnets medlemmer at drøfte forskellige mulige til- og fravalg på
Negot.-studiet. Nævnets medlemmer kom frem til, at en tilpasning af
Humanioras studievejledning, DIA og RIO er at foretrække frem for
forskellige tilpasningsstrukturer på uddannelsen og vil medføre en
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større økonomisk besparelse. Det væsentligste er, at kvaliteten af
uddannelsen ikke forringes.
4. Merit- og dispensationsansøgninger
Studienævnet tog stilling til 26 sager. For yderligere information, se det
fortrolige referat.
5. Sager til behandling eksamen
Ingen sager til behandling.
6. Sager til behandling studieordningen
1. Studienævnsformanden orienterede nævnet om, at Fakultetet har
meddelt, at fristen for at indsende ændringer til studieordninger er 5.
januar 2018, og at alle ændringer skal være godkendt forud af
studienævnet. På baggrund heraf er der indkommet forskellige
ændringsforslag fra faglærere og undervisere på Negot.-studiet.
Studienævnet gennemgik samtlige ændringsforslag, som alle blev
godkendt.
2. Studienævnsformanden meddelte, at hun har udarbejdet et forslag til
fagudbud for så vidt gælder KA Negot.-uddannelsen i kinesisk,
Sønderborg. Som det tidligere er blevet meldt ud, lukker uddannelsen i
Sønderborg ned, og det har skabt visse udfordringer i forhold til
fagudbuddet, at også de samfundsvidenskabelige fag udfases i
Sønderborg. Formanden har nu udarbejdet et forslag til, hvilket
fagudbud, der skal tilbydes KA negot.-studerende i kinesisk fra
efterårssemesteret 2018 og frem til uddannelsens endelige udfasning i
2021. I den forbindelse foreslås det eksempelvis, at faget Management
of Inter-Organizational Relations bevares som studiegruppe.
Studienævnet godkendte forslaget.
3. Studienævnet havde ingen bemærkninger til studienævn for
Erhvervsøkonomis tilføjelser i fagbeskrivelser for Organisation med
Videnskabsteori. Dog anmoder studienævnet om, at der fremover
angives en mere specifik henvisning til ændringer, herunder en
angivelse af hvornår de er gældende fra.
7. Sager til behandling kvalitetspolitikken
Ingen sager til behandling.
8. Andre sager til behandling
Ingen sager til behandling.
9. Sager til behandling undervisning
Ingen sager til behandling.
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10. Eventuelt
1. Studienævnsformanden meddelte, at datoen for dimissionsreceptionen
bliver den 29. juni 2018 kl. 14. Dette skal meldes ud til de studerende i
begyndelsen af det nye år, så de kan nå at tilmelde sig.
Vanda Ardeshir-Davani spurgte i forlængelse heraf, om der også vil
være en markering for BA-studerende, der afslutter deres Negot.uddannelse. Hertil svarede formanden, at det vil der ikke blive, da det
er et spørgsmål om økonomi, og at de økonomiske ressourcer skal
tilgå de færdige KA negot.-studerende.
Mødet sluttede kl. 13:00.

Mette Lund Kristensen
Studienævnsformand
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Mia Fenat
Studienævnssekretær
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